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ZDOKONAĽUJÚCA KATECHÉZA MINIŠTRANTOV

Hlavný cieľ: Pripraviť miništrantov na službu Bohu a Božiemu ľudu
v liturgickom spoločenstve.
Smerové ciele:
 oboznámiť kandidátov miništrantskej služby z jej náboženskými
a duchovnými základmi,
 oboznámiť s podstatou liturgie a s jej slávením (poriadok, slávenie
liturgického roka),
 oboznámiť s liturgickým priestorom, predmetmi, oblečením a farbami,
 oceniť pravý význam (symboliku) liturgických úkonov, gest, modlitieb
a zmysel pre posvätno (sacrum),
 pomôcť získať praktické skúsenosti pri vykonávaní miništrantskej služby,
 formovať duchovný a mravný profil člena liturgickej služby (zásady
miništranta),
 pomôcť získavať zmysel pre vzájomné spoločenstvo (bratstvo) a povolanie
v Cirkvi.
o miništranti





kňaz
diakon
katechéta
starší člen miništrantskej služby

Miesto konania Farské katechetické stredisko
Kostol
Dĺžka konania Základný farský kurz: 12 (24 ) mesiacov
Počet stretnutí Spolu: 36 stretnutí
za rok
1. etapa: 24 stretnutí ( 2 krát v mesiaci )
2. etapa: 12 stretnutí ( 1 /2 / krát v mesiaci)
Štruktúra
- priebeh







Základný kurz vo farnosti – I. a II. etapa
Miništrantská univerzita (pre pokročilých miništrantov)*
Duchovná formácia (obnovy) *
Záujmová činnosť ( krúžky, šport, súťaže, púte, zájazdy a iné)*
Kurzy a podujatia mimo farnosti (diecézne, národné )*

Poznámka: * Na organizovanie miništrantskej formácie a s ňou súvisiacou katechézou slúži
webová stránka: www. ministranti.sk

Priebeh stretnutia:
1. Úvodná modlitba.
2. Úvod k téme – životné skúsenosti, zážitky, udalosti.
3. Vysvetlenie témy – s rozličnými pomôckami.
4. Rozhovor ako uskutočniť tému v živote.
5. Plánovanie, hry, oslavy.
6. Záverečná modlitba.
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Obsah

Tematické celky a obsahové línie
a/ Základný kurz – I. etapa:
I. Verím!
1. Boh je môj Pán a Otec
2. Dejiny „tajomného muža“ z iného sveta – Boží Syn
3. Duch Svätý – povzbuditeľ do služby Bohu
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tu som Pane, tvoj sluha počúva
Ako slúžiť Bohu
Služba lásky
Miništranti – rytieri s službe Boha a ľudí
Svätý Tarzícius – mladík v službe Ježiša
Nasledovníci v službe
Slúžiť Cirkvi i dnes
Spev v chráme
Výzdoba kostolov
Modlitbové spoločenstvo

III. Moja liturgická služba v Cirkvi
1. Služby v Cirkvi
2. Liturgický rok
3. Liturgické úkony
4. Základné liturgické predmety a priestory
5. Priestor v kostole
6. Bohoslužobné predmety
7. Liturgická symbolika
8. Liturgické oblečenie miništranta
9. Liturgické oblečenie kňaza
10. Liturgické farby
11. Liturgické knihy
12. Starostlivosť o priestory kostola
b/ Základný kurz II. etapa
1. Modlitba v duchovnom živote
2. Základné modlitby
3. Denné modlitby kresťana
4. Dobré skutky
5. Krst
6. Sviatosť zmierenia
7. Eucharistia
8. Miesto v Cirkvi
9. Zásady miništranta
10. Pomôcky pre miništrantský život
11. Príprava na miništrantský sľub
12. Miništrantský sľub - liturgická slávnosť

Formy

-

vzdelávacia, liturgická, záujmová, demonštračná
skupinová
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Metódy

Korelácia
(prepojenie)
na liturgiu

Korelácia
(prepojenie) na
iné druhy
katechézy

liturgické, biblické, katechetické, didakticko-psychologické, demonštračné,
zážitkové, aktivizujúce
o svätá omša za účasti detí a mládeže,
o zvláštne liturgické slávenia
o pobožnosti
o bohoslužba slova mimo svätej omše





Metodické
a
katechetické
príručky,
pomôcky

školské vyučovanie náboženstva
katechéza v cirkevných skupinách, spoločenstvách a v hnutiach pre deti
a mládež
formačná katechéza ( duchovné obnovy a cvičenia, tábory, kurzy ,
miništrantská univerzita)
záujmová katechéza voľného času ( krúžky, šport, súťaže, zájazdy,
púte).

LUSCOŇ, J.: Služba Bohu a ľuďom. Bratislava: katechetická komisia KBS
v spolupráci so saleziánmi Don Bosca 1997.
JÁNÁČ, P.: Liturgia v našom živote. Učebnica ku katechizmu Náš život
s Kristom. Trnava: SSV v Prírode.
Stretkovnica. Pomôcka pre animátorov malých spoločenstiev detí a mládeže.
Zost. Z. Pupík. Žilina: ZKSM 2003.
BABJÁK, M.: Kuchárka pre animátora. Aktivizujúce metódy pri práci
s mládežou. Bratislava: ZKSM 2002.
http:// www. ministranti.sk
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